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OBWIESZCZENIE ·MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 czerwca 1984 r. '-- -

w . sprawie ogłoszenia 1~dnolltego 1ekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974. r. o ' ewidencji ludności , 
osobistych. 

doworlach 

' l. Na podstawie a rt. 2 , ustawy z dnia , '26 kwietnia 
1964 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

, osobistych (Dz. ' U, . Nr 26, poz. 132) ogłasza srę w. załącz-~ 
niku -do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
'z dnia 10 kwietIiia 1974 r . o ewidenqji ludności i dow,o

I ' dach osobistych (qz. U. Ni 14, ' poz. 85), z uwzględnieniem 
'Zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 kwietnia 1984 r. 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach oso· 

" bistych (Dz. U. Nr 26, poz. 132), jak 'równi.eż zmian wy
nikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia , 
jędnolitego tekstu oraz z z,asto!lowaniem ciągłej numeracji --
rozdzIa łów, artykułów, ustępów i punktów. ' 

2. ,Podany w załączniku do n'iniejszego obwieszczenia 
jednolitY tekst ustawy nie obejmuje: 

'1). art. 60, art. 61 pkt 2 i art. 152 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. Nr 14, poz. 85) w brzmieniu: , 

.. Art. 60. 1. Wart. 2 pkt 3 dekretu z dnia 7 grudnia 
1954 r. o naczelnych ' organach ' admini

, stracji państwowej w zakre,sie spraw we
wnętrznych i ,beZpieczeństwa pub li c:z, 
nego (Dz. U. Nr 54, poz. 269, z 1956 r. 
Nr 41, poz. 188 i Nr 54, poz. 241) po 
wyrazie: «ludności». stawia się przecinek 
f' dodaje wyrazy: «dowodów osobistych». 

Art. 61. 

2. Wart. 11 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) 
ust. 4 otrzymuje brźInienie: 

,,2) 

«4. Niezale'żnie od obowią:ą:u rejestracji 
cudzoziemiec podlega ' obowiązkowi 
meldunkowemu stosownie do przepi
sów o ewidencji ludności.,," , 

,/ 

art. 6 pkt 11 dekretu z dnia .21 grudnia 
1955 r. ' o organizdcji i zakresie dzia
łania' Milicji Obywatelskiej(Dz. Ue 
Nr 46, poz. 311)", 

-::Art. 62. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1975 r.", ' , 

2) art. 3 ustawy z dnia 26 'kwietnia 1984 r. o zmianie 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. Nr 26, ,poz, 132) w brz'rnieniu: 

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życ~ z 'dniem l lipca 
1984 r." 

3. Jednolity tekst podany w załączniku _ do ninieJ
c~ego obwieszq:enia ' ohowiązuje od dnia 1 lipca 1984 r. 

Minister Spraw, Wewnętrznych; C: Kiszczak 

.,' . 
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" 

UST A W A J. 

z d'nia tO kwietnra 197'4 r, \ 

o ewi~ent:jl ludnośCi 

Rozdział 

Przepisy ogólne. 
,. 

Art: 1. 1. Ustawa . nonnuje sprawy ewidencji lud .. 
nośCi i dowodów OSbbistych. . . . 

2, Ewidencja Ludności .po~g~ na ' rejestracji "danych 
o miejscu pobytuośób,'-'o urodzeniach. zmianach stanu 
cywilnego. obywatelstwa. imion i nazwisk 'oraz ó zgonach. 

.... '"" "" . .-

.. . 3. i;)owąg .oiobis~y jest dokumentem stwierdzającym 
tożsamOść osoby oraz poświadczającym · obywatelstwo ' 

. polskie. . . • . 

. Art: 2. OSoba przebywająca na terytorium Polskjej 
RzeczYP.ospolitejLiIdowej jest obowiązana' wykonywać 
oD~ązek . meldunkowy- określony w ustawie. 

Art. 3. Osoby będąCp. Oby~~'tela~i polSkirrii i ,osoby', 
którye:;h obywatelstwo polsKie nie zostało stwierdzone. 
zamieszka/e ' w k.raju, , są obowiązane posiadać dokument 
tożs~n,t0ści określony ,( w ustawie. . 

Rozdział 2 

Obowiązek meldunk-Owy. 

Arto -4. Obowiązek meldunko~y polega na: 

1) zameldowaniu się w miejscu pO'bytu stałego lub cza:-
sowego; 

" 2) wymeldowaniu się z 'miejsca pobytu stałego lub cza-
sowego, 

~ "" .. 
3) zameldowaniu o. urodzeniu dziecka, ' 

~ 4) zameldowaniu' o zmj,anie stanu .cywilnego. 

5) zameldowaniu o zgonie osoby. 

Art. 5. '1. Osoba postadąjąca obywatelstwo polskie 
f przebywająca stare na terytorium PoJsJii~ Rzeczypospo" 
litej LudOwej j,est obowiązana zameJcI'ować ' się w miejscu . 
pobytu stałego. . 

2. W tym 's~myni czasie można , mieć tylko jedno 
miejsce pobytu sfałego. r , 

Art. 6. l, ' Pobytem stałym jest zamieszkańie w okre
ślonej mi'ejscowbści pod' .oznaczonym- adr'esem . zzamia
rem staJe-~o przebywania , 

2, Miejscemp~bY\lI stałego osoby zatrudnionej na 
statku żęg:lugi ś~ód;Jrądnwej, zami:eszk'ałej st~le na statku. 
Jest miejscowość. w 'której ma siedzibę przedsiębiorstwo 
żeglugowe zatrudniające 'tę ' osobę . . 

Art. 7. 1. Po.bytem czasqwym jest -prze.b)fWanie , ł;lez 
·zamiaru zmiany ,miejsca pobytu śtalego w innej miejscą

. wości pod ozna,zo11Ym adresem lub W. tej samej .miejsco
waści, l'ecZ' p:o(J iimym- adresem . . 

dowodach osobistych. 

. i . Miejscem . pobytu czasowego os9'hy zatrudnionej 
na statku morskim a lb O" osoby: która w związku ' z wyko
nywaniem pracy pf'l:ebywd przez okreś,lony. czps W rucho-' 
mym uTzą€lzeniu ni1es'lka ~nym .poza miejscem pob;ytu sta
łego, jest miejscowość, w której .ma sied zibę zak lad pracy 
za..tFl;ldmając.y tę osobę· . 

Art. 8. 1. Osóba ' zameldowana na' pobyt 'czasowy ; 1~" 
pr~ebywafąca w' tej samej miejscowości nieprz'erwani'a ,· :·e,.. 

- dłuzej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować · się rta !, l 
pobyt stały, chyba. że zachodzą, okolicznoSci wskazujące \{"7 
na to, iż' pobyt ten nie utracH cna.r akte.ru- pobytu czaso-. "1~ 
wego. Za okolicznośd I:Izasadn,iające zameldowanie ' n~';~\' 
pobyt czasówy' trwający ponad' 2 miesiące uważ.a' się ~ , _." 
szczegól'nosci: ' , o' 

l ) ,wykonywanie pracy' póza miejscem pobytu stałego,'. ':;; < 

2) pobyt związany z kształceniem się. leczeniem. , wypo~ . 
czynkiem lub' ze względów rodłinnych. ! 

3) odbywanie czyn'he'j- sJużby ' wojskowej. , ~. 
:. ~ ~ "Z 

4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych; aresztach · 
śledczych, 'o.środkach przystosowania społęcznego, .~. 

schroniskach dla nie!etnich iza~ladacp wychowaw~ ,: ... 
czych. . 

2. Wątpli~ośCi co do charakteru pobytu r~zsl:f~vga ',:;,,;. 
właściwy teleIU)wy organ ; administracji państwowej> . . : ...• ~. 

Art. 9. 1. Przy dopełnianiu obowiązku, meldunkowego 
należy przedstawić dokumentstw:ierdzający ' tożsamóść~ 
'a w uzasa.d~ionych przypadka.ch - inny dokument. pozwa~ 
lający ~a ustalenie toesamośct. . 

2. Przy zameldowaniu na pobyt stały kuh c~sdw:y I 

tr.wający · ponad 2 miesiące należy przedstawi(: pOtwiez;-. 
d-zenie uprawnienia do przebywania. w lokalu (pomieszcze-
n,iu). w którym ma nastąpić zameldowanie. . 

/ 

Rozdz'iał ' ;y 

" 
Zameląowanle. 

" Art 10 . . 1. Osoba. 'która przebywa w okIeśJ'onej miej- ' .t,o 
scow,ości ' pod tym samym adresem dłużej, niż trzy . doby,- ;':,1 

'Jest obowiązana zameld~wać się. na pobyt stały lub €zaso-
. wy najpóźniej przed upływem czwartej doby. licząc ocf. 
dnia przybycia. 

2.' Osoba. która przybywa do ! zakładu hotelarskiego 
albo do' zakład'u udzierającego pomieszczenia w · z·wiąu\l . .'4 
z pJ:.acą, nauką • . leczen,iem się lub . opieką społeGz.ną. · jest " ~I 
obowią'zana zameldow Jć się na pobyt stały ,lub czaspwy . <. 

przed upływem' 24 gódzin od chwili przybycia. , ';;1< 

Art . . 11. 1. . Osoba ~b0wiązana ' do . zameldowania się ' .<1i 
na po.byt stały .z1tla~za wymagane do ząmeldowania d,ap. o~: i 
te-renowem,,! OTq,anowi 'admin,istJacji państwowejsto}1llia : .~ 

I, :podstawowego, .właściwemu z~względu ' na nowe mie1sce ;.''' 
je j- :poby tu. . . . 

/' 



, , .. - '.' 

- 381 Poz. 174 

2. W z,astępstwie osoby obowiązanej do zameldowania 
się czynnosci zgłoszenia danych może dokonać członek 

ro/dziny, opiekun ' ustawowy lub faktyczny albo inna osoba. 

, Art. 12. 1. Z,ameldowania na pobyt czasowy dokonuje 
r się w sposób, określony wart. 11 w miejscu tego pobytu,

z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego 
tlwania 

",. 2. Osoba, 'która przedłuża pobyt czasowy w tej samej 
mi,ejscQwoścj ponad zgloszony czas jego trwania, zmienia 
adIes albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowią

' zana dok ona'ć odpowiednIego zameldowania w, ciągu na-
s-tępne j doby.' , 

Art. 13. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy 
w ,zakład zi e hotelarskim, w zakładzie udzielającym po

','mr~szczE'n ia w żwiązku z pracą, nauką, leczeniem się lub 
~ ''Opieką społeczną dokonuje si ę, u kierownika zakładu lub 
" upoważni onej pr..zez niego osoby. Przepisu art. 9 ust. 2 
• nie stosuje się. \ 
.~., .. , 

l Art. 14. 1. Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, 
, zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, dokonane 

we w'łaśc i wym urzędzie stanu cywilnego zgodnie z prze
,! pisami prawa o aktach stanu cywilnego - , zastępuje za
• meldowanie. 
.' , 2. Zameldowania o zmianie imienia lub nazwiska do
i' ~ konuje t,e renowy organ administracji państwowej, który 

wydał aecyzję o zmianie. ' 

, Rozdział 4 
~\ 

... Wymeldowanie . 
.' 

,'" Art. 1"5: l. Osoba, która opuszcza miejsce · pobytu 
4 stałego l ub czasowego trwającego P9nad 2 miesiąc:e, ~ jest 
~'" obowiązana wymeldow,ać się w terenowym organie admi-

{listr,acji państwowej stopnia podstawowego, :właściwytń 
ze wz.glp,du na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóź~ 
niej ,w dniu opuszczenia tego miejsca oraz podać nowe 
miejsce i adres pobytu. 

2. ' Te'renowy organ administracji państwowej wydaje 
i na w'niosek strony 'lub z urzędu decyzję w sprawie wy-

' meldowania oSoby, która utraciła uprawnienie wymienione 
• wart. 9 ust. 2 i bez wymeldowania się opuściła dotych
> czasowe m~ejsce pobytu stałego; albo osoby, która bez 
:. wymeldo'\vania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu 
· ' stałego ' i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 
~ ~ 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można 

ustalić. 

3. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy 
niż 2 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz 
p owró t wlaściZvemu ze względu na miejsce pobytu stałego 
organow'i wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu 

;o. dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczaso
. wego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej 

, 'przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu. 

:l Art. ~6. 1. Jeżeli okres pobytl! czasow~go trwają-
cego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszoI).emu 

: -, p rzy zameldowaniu" osoba opuszczająca miejsce tego po
.~ : ~,bytu jest zwolniona od obowiązku / wymeldowania się. ' - , 

I , 
:,. 

, 
~' . 

2. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego 
trwającego do 2 rriiesięcy przed upływem czasu zgłoszo
,n egq przy zameldowaniu, jest ' obowiązana wymeltlowaĆ 
się najpóźniej w -dniu 9puszczenia tego miejsca. ' 

Art. 17.' Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu 
cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu et· 

,w,ilnego, zastępuj.e wymeldowanie osoby zmarłej. ' 

/ 

Rozdział 5 

Obowiązek meldunkowy , wczasowiczÓw 1 turystów. 

Art. 18. 1. Osoba, która przybywa 00 domi.! WC7i.l

sowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, 
domu wycieczkowego, pokoju goscmnego, schroniska ,, ' 
campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego 
podoonego ' zakładu, jest obowiązana zameldować się rJa 
pobyt c'li sowy prżed 'Upływem 24 godzin od chwili przy
bycia. 

'i Zameldowania dokonuje się li kierownika zakładu 
lub upoważnionej przez niego osoby. 

Art. 19. Osoba przebywająca w określonej mIeJsco
wości w celacp turystyczno-wypoczynkowych po.za zakła
dami określonymi wart. 18 j eśt zwolniona z obowiazku 
zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości 

nie przekr'acza 3,Q dni. 

Art. 20. Uczestnicy wycieczki organizowanej przez 
' Instytucję państi,vową lub społeczną, związek zawodowy 
albo inną organizację społeczną lud.u pracującego doko
nują zameldowania się na pobyt czasowy za pośred

riictwem kierownika wycieczki, ktMy jest obowiązany z 
chwilą przybycia do zakładu hotelarskiego z-glos{ć pobyt 
wycieczki kierowni~owi zakładu lub pracownikowi upo
ważnionemu do przyjmowania zgłoszeń. przedstąwiając 
listę ućzestników oraz dowód upoważniający go do kie-
IowaI}ia wyciecżką.. , 

Art. 21. 1. Uczesfni·cy kolonii i obozu turystyczno. 
-wypoczynkowego organizowanego przez i~stytucję pań- ' 
stwową lub społecżną, związek 'zawodowy albo inną' orga
nizację społeczną ludu pracującego dla młodzieży szkolnej 
i studiującej są zwolnieni od obowiązku - meldunkowego, 
jeżeli pobyt czasowy nie przekracza 30 dni. 

2. Kierownik obozu lub kolońii jest obowiązany pro" 
wadzić listę uczestników. . 

Art. 22. Przy wymeldowaniu się' przepis art. 16 sto~ 
&uje się odpowiednio. 

Rozdział () 

;. Obowiązek meldunkOWy cudzoziemców. 
~, 

Art. 23. Cudzoziemiec przebywający , na terytorium 
, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest obowiązany wy
konywać obowiązek meldunkowy na zasadach określo

nych w ustawie, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej. 

Art.' 24- l. Cudzoziemiec przebywający poza zakła
a~m hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczen ia 
w ' związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczyn
kiem jest , obowiązany zameldować się na pobyt czasowy 
przed upływem , 48 godzin od chwili przybycia do określo
nej miejscowości i nie póżniej niż przed upływem 48 go- " 
dzin od chwili ' przekroczenia granicy Polskiej R;>:eczy
pospolitej Ludowej. 

2. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku , 
meldunkowego przyp-ada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, za ostatni dzień te;minu uWaża się najbliższy na-
stępny dzieli powszedni. " 

Art. 25. Uczestnicy wycieczek dokonują zameldo
wania się na pobyt czasowy za pośt"e'dnictwem kierownika
:wycieczki, któr'y jest obowiązany z chwilą przybycia wy-

,5r • 
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cieczki dO' zak!aquhO'telarskiegO" zgłO'sić pobyt wycieczki ' 
kierowńikowi zakładu lub pracownikowi upoważniónemu 
do ,przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając Ii.stę uczestni
ków wycieczki oraz dokumenty uprawriiające ich do po
bytu ' na terytorium Polskiej Rzeczypospulitej ·Ludowej. 

Art~ 26. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania . się 
na pobyt ' stały, zgłasza. wymagane dane do zą.meldowania. 
przedstawia kartę pobytu sta łego wydaną stosownie do 

. przepisów o cudzoziemcach i . potwierdzenie ' zameldowania 
na pobyt czasowy. 

: Art. 27. Od wykonywaQia ,obowiązku meldunkowegO' 
zwolnieni są pod warunkiem ;wzajęmności slefowie i człon
kówie personelu przedstawicie ls tw dyplomatycznych oraz 
urzędów konsularnych paiistw .obcych, łącznie z człon
kami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie do: 

.illowej, a takze inne osob,y na podstawie ustaw, umów 
, lub powszechnie 'ustalonych . zwyczajów międzynarodo-
wych, z wy j ą tki,em cudzoziemców mających stałe miejsca 
p06ytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe'j. 

Art. 28. Do cudzoziemców nie mają zast()sO'wania 
przepisy art. ' 18...,....21. 

. Rozdział 7 

,. ~ ..... 
Obowiązki najemcó\v, właściCieIi" domów' l lokaU, 

, administr'atorów . i doz:;rców dom~w, zakładów pracy oraz . 
sołtysów. 

Art~ 29.1. Wynajmujący, najemca, . osoba, której: 
.przysługuje spółdzielcze prawo: do lokalu, ll;lbwłaśdciel 
lokalu jest obowiążany potwierdzic fakt pobytu osoby 

, zglaszającejpobyt stały lub czasowy trwający ponad-
2 miesiące, a poąadto właściciel '(zarządca) budynku jest 

, gbowi-ązany , wskazać, czy osobie tej przysługuje upraw
' hienię,do ' przebywanja Vj -lokalu, w ' którym -'nia nastąpić 
zameldowanie. .' . , " , 

2. Osoby wymienione: w ust: 1 ; sąobowiązane do 
zawiadamiania wlaściwego terenowego organu admini
stracji pąństwowej o stałym lub czasowym pobycie innej 
osoby w ich lokalac,h (pomieszczeniach) . oraz o opuszcze
niu przez nią tego lokalu (pomieszcz~nia), jeżeli osoba 
ta nie dopeiniła obowiązku melduhkoweyo. Zawiadomie
nie powihno być dokonane rii'ezwlocznie po upływie' ter
miiluókreŚlonego . 'do w'ykohania obowIązkumeldunk0-
wego. ' 

Art . . '30. 1. Dózorća dómu, a jeżeli nie ma d O'zorcy ~ 
Bdminish~tor domu, a jeżeli nie ma administratora -
właściciel~' domu jest- obowiązany za\viadomić ' wł~ściwy 

' ory~n "wymieńionyw' art. 11 ust, 1 o niedopełńieniu obo
wiązkuzameldowania lub wymeldowania się przez osobę 
przebywającą w tym domu. 

2. Na te'renie wsi obowiązek określony w ust. ciąży . 
równie.ż na solt ysie. . 

3. Przepis art. 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio~ 

Art. 31.. L Zakład pracy jest obowiązany sprawdziĆ 
przy zatrudnieniu osoby w tym zakładzie, czy dopełniła 
ona obowiązku melduńkowego. ' 

~ " 

2. O niedopełnięniuprzez tę osobę obowiązku mel
dunkowego zakład pracy ,jest obowiązany za'Niadomić nie-
2.włocznie właściwy organ wymieniony wart. 11 ust. -1 .• 

r 
. Rozd,ział8 

DokumeJlty stwlerdz2jące tożsamośĆ • . ' 
. .' -' " :' . ,<:~ '.;. 
Art. 32. Dokumentami stwierdzającymi , tożsamość ,,,: 

osób, o których mowa wart. 3, są: dowody osobi,5te, tym- iZ 
czasowe dowody 'osobiste i ' iyIDcz'asowe zag~iadczenla ,; l 
tożsamości. · . ", . 

, Art. 33. Dokumentów stwierdzających tożsamoŚć ' osót)/'~ 
n ie wolno zatrzymywać przy przyjmowaniu do prac)' lub~d 
Jako zabezpięczenia wykonania 'świadczenia. . ," \ , 

Art. 34. 1. Osoba będąca ,obywatelem polskim za'-" :~ 
mieszkała w kraju jest obowiązana posiadać: 4 "1 

1) dowód osobisty od ukończeni.a 18 roku życi a. ,,d. 
2) tymczasbwy dowód osobisty w wieku od i6 d o ft( ;~ 

roku życia , jeżeli ' pozostaje 'W stosunku pracy lub nte '~ft 
zamieszkuje wspóinie z osobami, pod których V::fadzą ~ 
rodzicielską l ub opieką się znajduje, albo ' nie pozó .. ·t 
staje pod wła:dząrodzicielską lub opieką. ,> 

2. Osoby, o których mowa w ust. L w wieku od 11,"d 
do 18 roku życia mogą otrzym?ć tymczasowy dowó~"; 
osobistv. ", 

3 .. Osoba, której obywatelstwo polskie nie zostało ·::';i 
stwierdzone, otrzymuje tymczasowe zaświadczenie t ożsa~ ,~ ~ 
mości. . r '\ ~ 

4~i 
Art. 35. Osobę, która nie ukończyła 18 mku życi( ' 

i nlr posiada Wmcząsowego qowodu osobisteg:o lub t yJl?,~ " 
czasowego zaświadczenia tożsamośe i, wpisu je ~się do do:/, 
woc:!ów ~obistych lub tymczasowych zaświadczeń tożsa: '}'l 
mości obojga rodziców, B jeżeli władzę rądzicielską sprci_"'t\r~ 
wuj e tylko jednO' z rodziców, wpisuje się ją tylko d (r' .. j 
dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsa- '·.f 

mości tego z rodziców; w razie braku władzy :rOdziciel:, ~ 
skiej wpisuje się tę osobę do dowodu osobistegO l1'ltt -::' .. 
tymczasowego zaświadczenia tożsamości opiekuaa- ' praw,,"':; 
nego. . :\~ 
. Mt. 36. L ' Dowód osobisty wydaje się z wa;noś<:J~;~','.:~ 
na czas nie oznaczony. 

',: ,~-~ 
2. Tymczasowy dowód osobisty wydaje się na okres ~1 

do ukończenia przez osobę 18 roku ~ycia. ·' '/'[~ 
3; Tymczasowe' zaswiadczenie tożsamości wydaj~Słąt 'lł 

na czas oznaczony. ".,' . . 

Art. 37. 1. W dowodach osobistych i tymczasowycll :;:ą 
-zaświadczeniach tożsamości wpisuj~ się: ' . "1 

1) nazwisko i imię (imiqna) oraz fm iona rodziców i na"" . 'j 
zwisko rodowe, 

2) dzień, miesiąc, rok miejsce urodzenia, 
3) stan cywiIńy, 

4) 

5) 
,6) 

rysopis, 
nazwę organu wystawi~jącego dowód, 
osoby, ' o których mowa wart. 35. 

2. W tymczasowych dowcdach osobistych wpisuje: 
się dane określone w ust.. 1 pkt 1. 2, 5 i 6. , '/ ,'.)C~ 

Art.3S. Użyte w dalsze j części ustawy określenie ...... ,., 
, dowód, osobisty - óznacza powód osobisty i. tymCzasowi 
dowód osobisty. .' 

Art. 39. 1. W dowod ach osobistych i tymczasowydi":; 
za~wiadczeriiach tożsamośCi ponaoto wpi~uje się: . . 

1) zameldowanie na p obyt stały lub czasowy trwa'jący; " ..... 
' ponad 2 miesiące oraz wymeldowanie z ~akiego p~ "', 

" · .. l· 
bytu, .. ,.t'.~ 

\ ' 

'" 



'( 

"f 
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2) zmia'ny, stanu cywi Inego oraz adnotacje o urodzeniach 
i zgoria~hosób, o k,tórych mowa wart. 35, 

· '3) nazwę zakładu pracy, datę przyjęcia do pracy i datę 
zwolnienia; 

4) . d'atę stawienia się żołnierza do gd bycia zasadniczej 
s/llłby wojskowej , przeszkolenia wojskowego trwa
jąc.ego dłużej niż 3 miesiące lub służby pełnionej w 
charakterze kandYdata na ,żołnierza zawodowego oraz 

. datę zwolnienia ' z t)i służb-y. ' 

2. Minister Spraw We'wnętrznyc'h może określić przy
r "dkL w . ~tórych wpisów wymienionych w ust. 1 pkt 3 
nie dokonuje się. 

Ąrt. 40. ' .1. Dowody osobiste i tymczasowe zaświad
G:zenia tozsamości ' podl egają wymi.anie w razie: 

1) 2;miany pazwiska lu'b imienia, I . , . 

2) uszkodzenia tych d'okumentów lub zaistnienia innej 
okol i czności utrud niającej . usta leriie' tożs B mośc.i osoby, 

3.) wyc:z,erpania się miejsca na I clokcnywanie wpisów, 

. 4)up!'Ywu okresu ważności. 

2. Org anami wlaśdwymi do uznania, czy dowód oso-
· bisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości podlega 
wymianie . z powodów określonych w ust, f, jak również . 
w innych u~asadnionych przypadkach, są organy wyda-
jące dowody osobiste . '. 

3, Rada Mini"slJów może zarządzić wymianę dowodów 
osobistych wydanych na czas n!e oznaczony. 

, AJ;'t.~ 41. 1. Osoba posiadająca dowód osobisty ' lub 
ty~czas'owe zaświadczenie tożsamości, otrzymując paszport 

.' : albo dokument podróży na wyjazd za granicę , jest obo- , 

. ~' .. : ~o:, wiązan a złożyć ,swój ' dowód osobisty lub tymczasowe 
, 'zasw iadczenie tdżsamości organowi. który jef~wydaje 

" 

, pasz ;)ort· lub dokunlent podróży. 

r '2. OsoJa określona w USt. 1 jest obowiązana · w ciągu 
14 dni od dnia ,powrotli z zagraniCy oaebrać swój dowod 
osobis ty lub tymczasowe zaświadczeri ie tożsamośCi qd 

• organu" który jej 'wydał paszport albo dokument podróż'y. 

3.,_ Ministęr . Spraw 'Yewnętrznych inoże ' określić przy- . 
· p.adki, w których złożenie doW"odu osobistego lub tym
czasowego zaświadczenia tożsamości przy wyjazdach za 
g.raniCE~ - na czas pobytu za . granicą :...- nie jest Wy
magane. 

,Art. 42. I. Osoba, która utraciła dokumentstwier
dzająq ,tożsam.oś'ć, jest obowiązana zawiadomić o tym .w 
ciągu 24 godzin najbliższy terenowy organ administracji 

.państwowej stopnia p09stawowego. , Organ ten wydaje ' 
za świadczenie o .. utracie' dokumentu stwierdzająceQ..O-· tożsa - . 
mość. ważne dó czasu wydania nowego dokumentu. ' 

. , l . . W razie znalezienia wła.snego dokumentu stwier
dzającego tożsamość, zgło,szonego ' j akc ut~ac~ny, należy 
?:awiadomjć ,o tym w ciągu 24 godzin terenowy organ 
ddministracji państwo~ej stopnia p.,odsta~owego, w któ' 
rym zostal złoi.onY,wniosek o wydanie nowego dokumen-

· tu, jeżeli w miejsce 'zg/oszoneg'o jako utracony nie został 
jeszcze wydany nowy dokument. 

3: W razie ' znalezi~~ia cudzego dokutne~tu stwierdza
jącego t02saIIlość lub własnego dokumentu stwierdzające-
90 ł'ożsamość.- w miejsce którego wydano już nowy doku~ 
ment, należy w ciągu 24 godzin złożyć ten dokmuent 
najbUższemu terenowemu . organowi administracji -państwo
:wej . stopnia ' podstawowe'go., 

. Art. 43. Dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia 
tożs'amośd podlegają obowiązkowi zwrotu w razie: 

I) utraty obywa te'lstwa polskiego -f!iezwlocznie, 

2) zgonu posiadacza dokumentu; 9bowiązek zwrotu do-r -
k.umenlu ciąży w tym przypadku na osobach obowią
zanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów 
pl awa o ak.tach stanu cywilnego. 

Art. 44. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą

dze'nia : 

1) organy, zakłady pracy oraz organizaćjespółeczne 
uprawnione do dokonyw-ania wpisów w dokumentach 
stwierdzających tożsamość, tryb dokonywania wpisów 
oraz ,w miarę potrzeby ·inne dane niż określone w' 
ustawie, które mo'gą lub powinny być wpisane w 

, ~ych dokumentach, , 
2) ·trYb postępowania w sprawach wydawania, wymiany. 

zwrotli lub utraty aokumentów stwierdzających tożsa-
mość oraz wzory tych dokumentów. . 

" Rozdział 9 • 

Włafocłwość .' organów;, 

Art_ 45. Dowody osobiste i tymcpasowe uiświadcz~nia 
tożsamości wydają 'terenowe organy . aC\minist racji pan
stwoWej stopnia podstawowego. właściwe z,e \yzg'lędu na 

, miejsce pobytu stałego .0Sób . określonych w art ~ 34. 

Art. 46_ '1. Ewidencję ludności pro~adzą y terenowe 
organy' administracji pai).stwowej stopnia podstawowego • . ' 

2 . . Prezes Rady Ministrów może okreśłiś organiza
cyjne formy prowadzenia ewidencji ludności przez organy, 
o których mowa w ust. t. ' . I " 

, Art. ,47. 1. Terenowy organ administracji państwo
wej 'prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na 

. ' podstawie zgłoszenia dokonać Uimeldowańia lub wymel
dowania przez zarejestrowanie daf.ych dotyczących osoby 
ł miejsca jej pobytu, jak również iIlnych zdarzeń objętych 
obowiązkiem meldqnkowym . 

2. Jeżeli zgłoszone . dane budzą wątpliwościiO ' do~ 
konaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga 
wiaściwy terenowy organ administracji państwowej. ., ' 

Art. 48. Terenowy organ administracji państwowej 
może żądać od osoby. której dotyczy obpwiązek meldun
kowy, przedstawienia w określonym terminie .danych nie
zbędnych 'do źaktualizowania ewidencji ludności. 

. Art. 49. Milicja Obywatelska sprawuje kontrolę nad 
wykonywaniem obowiązków określonych w ustawie przez 
osoby podlegające zameldowaniu lub wymeldowaniu 'się. 

! Art. 50. Terenowe organy ' administracji państwowej 
sprawują nadzór nad wykonywaniem obowiązków okre~ 
ślonych w uśtawie~ 

Art. 51. l . Minister Spraw Wewnętrznycn określi 
w drodze rozporządzenia zakres tlanych niezbędnych do 
żameldowania i wymeldowania, sposób zgłaszania i przyj
mówania tych dan'y~ h, sposób/ prowadzenia ewidencji lud
ności oraz zasady i try,b udzielania informacji adreso-
~ych, I' 

'2 . Minist rowie Obrony Narodowej i Spraw We,
wnE;trznych określą zakres i sposób zameldowani!! l wy
meldowania / żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz 
zasady prowadzenia' ewidencji ludności w budyn-kach . 
wojskowych, . . ,P 

" 

:.I . , 
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3. Minist~r Spraw Wewnętrznych może w 'drodze roz· 
porZlłdzenia zwolnić określone kategorie osób od obowiąz· 
ku zameldowania się na pobyt ~zasowy. 

•. Minister , Spraw Wewnętrznych może w celu za-
_ " pewnienia porzą\jku i bezpieczellstwa publicznego. a ,ta k. 

że w razie klęsk żywiołowych lub zagrożenia chorooami 
epidemicznymi wprowadz-i-ć w droqze ' rozporząd21enia na 
czas okreśiony obowiązek zameldowania -się z chwilą przy
bycia do danej miejscowości. określić szczegółowo sposób 
1 termin zameldowania i -wymeldowania osób ora~ zakres 
danych. jakie powinny · być zglQszope przy zameldowaniu 
f wymeldowaniu. I 

Art. 52. Przez użyte w ustawie określenie "terenowe 
. Organy administracji państwowej" określonego stopnia 

rozumie się terenowe organy administracji ' państwowe j 
takiego ; stopnia. do których kompetencji p ależą sprawy 
ewidencji ludności i dowodów oso6istych. 

-Rozdział · 10 

Pr'zepisy .kame'. 

Art. 53. Kto zbyw.a -własny , lub cudzy dokument 
stwierdzający tożsamość, 

,podlega ·karze pozba_wienia . wolności do lat 2. ągrani. 

czenia wolności , lub grzywriy. ' 
.. -

,Art. 5"- 1. ~okradnie lub przywłaśzcza sobie doku-
ment stwierdzający tożsamość in,nej osoby albo legity· 
m\lje . się takim daku~entem. 

konania świadczenia albo ni~ dopełnia ciążącego n~,' _ ,~ 
nim obowiązku dokonania wymaganego wpisu w tYm ' . " 
dokumencie. . 

3) nie dopełnia ciążącego na ' nim obowiązku przedsta
wienia dokumentu stwierdzającego t02;,samość upraw~ 
nioneimi organowi lub instytucji w ćelu dokonaniII 
.w nim _ wymaganego wpisu albo nie będąc uprawnio
nym dokonuje wpisu. w tym, dokumencie, 

4) nie ' zwraca dokumentu stwierdzającego toisamość w 
razie utraty obywatelstwa polskiego •. 

5) nie wyko9J.Ije · ciążącego na nim obowiązku zwrotll 
' dokumentu stwierdzającego -tożsamość osoby zmarłej, 

6) nie .zwraca znalezionego dokumenłu stwierdzajctcego 
tożsamość. 

podlega karze ograniczenia wolnoścf d03 miesi ęcy 

lub karze grzywny do 20.000 zL ., ' 

Art. 56. 'Wykroczenia przeciwko obowiązkowi. mel-
'dun.kowemu podlegają ustawie z · d,Eia 20 maja 1971 r.-
~odeks wykroczeń (Dz,U. Nr 12. poz. 114.z 19.81 r.Nr 24, 
poz. 124-. z 1982 r. Nr lę. poz. 125 i z 1983 r. Nr 44, 
.,poz. 203). _ 

Rozdzi-ał 11 

Pnepłsy pizej,śclowe l końcowe. 

. Art, 51. Dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia ' 
to,żsamości wydane- w . trybie przepisów obowiązujących 

przed wejści'em w żytie ustawy zachowują, swą ważno~ć. 

,podlega .karze pozbawienia wolności do lat , 3. Art. 58. Ustawa nie narusza przepisów normujących 
2; Tej lamej klarze podlega, kto bezprawnie przewozi, " pobyt _ osób w strefie nadgranic'znel ' 

przenosi lub przesyła za gr'a1ficę dokument stwierdzający ,:'" A -t 59 T a'c moc' 
totsamość. rU. • r ą , 

1) de-~r,et z dnia 22 października , 1951 r. o 'dowodach 
Art. 15. Kto: osobistych (Dz. U, z 1962 r. Nr 2. poz. 5) •. 

l)łachyla 1141 od obowiązku posiadania dokumeiltu 
Itwierdzającego tożsamość, - -

I) , zatrzymuje dbku!Dent 'stwierdzający tożsamość przy 
,przyjmowaniu do pracy' lub jako zabezpieczenie wy-

~)\ u~tawa ' z dnia 14 lipca 1961 'c. - o e\Videncji L kontroli 
ruchu ludności (Dz. U. Nr 33. poz. 164. z 1963 r. 
Nr 15. poz. 77. 7: 196"1 r., Nr 44. poz. 220 i z 197'1 f. 

Nr 12. poz. II!). 

-' 
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z dnia 19 czerwca 1984 r. 

I \w sprawie dokumentów stwierdzających to'żsamość. 

·Na podstawie art. 44 ustawy z dnia iO kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Oz. U. 'z ' 

r I . I . -
198. r. Nr 32, poz. - 174) zarządza się. co, następuje: 

• 
Rozdział 1 

"[ryb postępowania przy wydawaniu dokumentów 
itw!el'd:lając-ych tożsamość . 

I ' . . 

-1_ t. ' .J ~ 'w celu otrz'ymania - dokumentustwłer.dzają· 
J:ego tożsllmcś<" osoba .zainteresowana ~łada wniosek 
~ '3 fotografie w .u~zędzieteH:mowę90, tHganu administIacJi 

' pa'ństwow.ei ''St!'f,lnia '~P9(1<;taw;'wego. w.la~ciwe§o ze wzglę-
d1:ł>m-a mie;jsci" pollytu st..-ie~. . . 

I 

2. Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego 
t&żsamość (wr 'lz z fotografiami) moze być złożony za po

_śreonictwem urzędu terenowego organ~ administr~cji [lań

stwowe] stopniJ! podstawąwego. właściwege; ze wzg~du 
na miejsce pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 rrile.
siące: w takim , wypadk-u nalei'y przeQstawić odpis skr6- ' 
cony odpQwiedniego aktu , stanu cywilnego. 

. § 2. 'l. Terenowy organ administracji -panstwoweJ 
1'.Qzpalrujący wniosek o wydanie dokumentu stwierdzają

cego t02samość moi.e żądać iłożenia odpisu skróconego 
lI'k,tu stanu cywilnego lub ' innego, dok.nmenkl niezbędneg . 
.do wydania d okumen't u . st,:wierdza jąceQo toż,samo{;C , 

2, . Organ. o którym mowa w ' ust l, nie moieządaĆ 
":'pl'ZeastitwMmioa .odptstt ,sk~(mego 'a-k,t-u- ;$tanu_ cywilnego, 

/ 

/ 




